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للعمل الوافدين
الحامية االجتامعية رضورة اّ
يف الخليج وليس الحامية القانونية فحسب

نهى أبو الدهب

1

تشكّل التط ّورات التي برزت مؤخرا ً يف إصالحات قطاع العمل يف الدول الخليجية عالمات
للعمل الوافدين .وقد استقطب فوز
مش ّجعة لتغيري شامل
رضوري ألنظمة الحامية اّ
ّ
العمل
قطر باستضافة كأس العامل يف كرة القدم للعام  2022انتباهاً أكرب بكثري ملحنة اّ
الوافدين يف البالد .واستقطبت جائحة فريوس كورونا املستج ّد بدورها انتباهاً متج ّددا ً
للعمل الوافدين يف قطر ومنطقة الخليج .ومع أ ّن منطقة
ملسائل الحامية االجتامعية اّ
للعمل
الخليج بأرسها تشهد تغيريات ترشيعية تهدف إىل تحسني ظروف العيش والعمل اّ
2
الوافدين ،كان أثرها الفعيل متفاوتاً.

فمع محاولة الدول الخليجية االنتقال إىل اقتصادات مرتكزة قطر .وسييل ذلك تفسري عن األسباب التي تجعل املتطلّبات
عىل املعرفة ،من الرضوري أن تبذل جهودا ً أكرب للحرص املتداخلة الثالثة املذكورة أعاله رضورية ال يف السياق
عىل أن تعود إصالحات قطاع العمل ،ومن ضمنها برامج القطري فحسب ،بل يف أرجاء منطقة الخليج أيضاً.
الحامية االجتامعية ،مبنفعة حقيقية عىل أكرثية أولئك
السكّان الذين يساهمون يف منو هذه الدول االقتصادي ،التط ّورات األخرية يف إصالحات
العمل الوافدون .ومع أنّه ميكن تفسري الحامية قطاع العمل :قطر
أال وهم اّ
االجتامعية بع ّدة طرق ،هي أساساً مجموعة من السياسات
العامة التي تهدف إىل الحامية من املشقّات االقتصادية هدفت أكرثية اإلصالحات يف قوانني العمل يف قطر منذ
العمل الوافدين عىل تغيري
واالجتامعية 3.ويف السياق الخليجي ،ينبغي أن تركّز هذه العام  2014إىل تسهيل قدرة اّ
السياسات عىل الحامية من البطالة ومن األجور املنخفضة العمل والسفر ،فضالً عن جعل الترشيعات الوطنية عىل
أو غري امل ُس َّددة ،فضالً عن قدرة الوصول إىل سبل االنتصاف مستوى معايري العمل الدولية .فأسقط القانون رقم 13
العمل
العمل الوافدون ذوو املهارات (سنة  )2018مطلب إذن الخروج الذي مبوجبه كان اّ
النتهاكات العقود .ويشكّل اّ
العمل الوافدين الذين هم األكرث الوافدون عاجزين عن مغادرة البالد من دون إذن مسبق
املتدنية فئة كبرية من اّ
6
4
حاجة إىل حامية اجتامعية من هذا النوع .ويتطلّب من صاحب العمل .وقد ت ّم توسيع هذا األمر ليشمل
العمل الوافدين واملواطنني الخليجيني العاملة املنزلية أو املستخ َدمني يف املنازل مبوجب قرار وزير
الرتابط الشديد بني اّ
أن ت ُط ّبق إجراءات الحامية االجتامعية بشكل يحرص عىل الداخلية رقم  95لسنة  2019الذي يسمح لهم مبغادرة
الطويل األمد .بيد أ ّن الحامية البالد بعد إعالم أصحاب العمل قبل  72ساعة عىل األقل من
يَ
ضامن األثر واالستدامة
7
القانونية ال تضمن تلقائياً التنفيذ الفعيل لهذه اإلجراءات .مغادرتهم .وجعل القانون رقم ( 21سنة  )2015مصادرة
العمل األجانب
أصحاب العمل أو الكفيل لجوازات سفر اّ
تعرض مذكّرة السياسات هذه ثالثة متطلّبات أساسية أمرا ً غري قانوين .ومع أن مشكلة مصادرة أصحاب العمل
لتحويل اإلصالحات الترشيعية لقطاع العمل من مج ّرد “حرب الجوازاتَ ما زالت قامئة ،شهدت هذه املامرسة تراجعاً يف
8
عىل ورق” عموماً إىل إصالحات يجري تطبيقها ومامرستها السنوات األخرية.
بشكل متزايد .واملهم يف املسألة أ ّن هذه املتطلّبات ليست
ف ّعالة إال عندما يت ّم السري بها معاً ولن تنجح إذا كانت وبرز تط ّور الفت يف قانون العمل القطري مع اعتامد
للعمل الوافدين
مبعزل الواحد عن اآلخر .أوالً ،ينبغي أن تض ّم اتفاقيات القانون رقم ( 19سنة  )2020الذي يسمح اّ
العمل الثنائية وعقود التوظيف أحكاماً خاصة بالحامية بتغيري جهة عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون الحصول
االجتامعية قابلة للتطبيق ،فضالً عن آليات تطبيق أكرث مسبقاً عىل شهادة عدم مامنعة من صاحب العمل .فقد
العمل الوافدين تحت
فعالية تديرها الدولة .فهذه الخطوات مه ّمة من أجل الح ّد ترك نظام شهادة عدم املامنعة اّ
من قدرة أصحاب العمل عىل تفادي املساءلة عند انتهاك رحمة أصحاب العمل عند البحث عن عمل يف مكان آخر.
قوانني العمل .ثانياً ،تربز الحاجة إىل تنشئة اجتامعية وكان هذا األمر ميزة محورية يف نظام الكفالة ،إذ قيّدت
العمل الوافدين بكفيلهم أو صاحب عملهم،
لإلصالحات تستهدف الصلة الثالثية الجهات لنظام الكفالة بشكل أسايس اّ
مم أفىض إىل مامرسات استغاللية تنتهك قوانني حقوق
الخليجي املعروف ،أي العامل األجنبي وصاحب العمل اّ
والدولة 5.أخريا ً ،سيحرص إنشاء أدوات مراقبة وتقييم اإلنسان الدولية ومعايري العمل الدولية .وقد نال أخريا ً
محلية عىل نيل بحوث ذات نوعية أعىل ومح َّددة السياق املستخدمون يف املنازل ،الذين عملوا لفرتة طويلة ضمن
ويحسن هذا بدوره املعرفة فراغ قانوين أل ّن قوانني العمل مل تكن تنطبق عليهم ،حامية
حول إصالح سياسات العمل.
ّ
حيال ما الذي ينفع والذي ال ينفع يف الحاالت املح ّددة قانونية أتت عىل شكل القانون رقم ( 15سنة  )2017الذي
مم يفيض إىل بحوث ّ
أدق تؤ ّمن ينظّم العالقة بني املستخدمني يف املنازل وأصحاب العمل
السياق يف منطقة الخليج ،اّ
9
معلومات أفضل للتوصيات بشأن السياسات التي تعود ومينحهم حقوقاً مل تكن مح ّددة يف السابق.
العمل الوافدين والدولة .ومع انتهاج إصالحات
بالنفع عىل اّ
كبرية بشكل متزايد يف قطر ،وال س ّيام بعد الزخم للتغيري ويف السنة عينها ،أق ّرت قطر القانون رقم ( 13سنة )2017
عىل ضوء دور البالد كدولة مستضيفة لكأس العامل يف كرة الذي يسمح بإنشاء لجان للنزاعات يف قطاع العمل تطرح آلية
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حل نزاعاتهم.
العمل وأصحاب العمل ّ
القدم للعام  ،2022سوف تبدأ هذه املذكّرة باستعراض يستطيع من خاللها اّ
بعض من أه ّم التطورات يف إصالحات قطاع العمل يف ويف مايو  ،2021صدر قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل
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والشؤون االجتامعية رقم  17الذي مينح حامية من اإلجهاد
الحراري لألشخاص الذين عليهم العمل يف املواقع املكشوفة.
ويحظّر هذا املرسوم العمل يف املساحات املكشوفة بني
الساعة العارشة صباحاً والثالثة والنصف مساء ضمن الفرتة
املمت ّدة بني  1يونيو و 15سبتمرب 11.أخريا ً ،ت ّم طرح عدد من
اإلصالحات التي تهدف إىل حامية األجور واعتامد ح ّد أدىن
12
العمل.
غري متييزي لألجور وتأسيس صندوق دعم وتأمني اّ

العمل
العمل يف الخليج ،تحيط وصم ٌة اجتامعية بص ّحة اّ
الوافدين ذوي املهارات املتدنية بشكل خاص وقدرتهم
عىل املحافظة عىل وظائفهم .وتفيض هذه الوصمة جزئياً
العمل الوافدين “حيال االعرتاف
إىل تر ّدد يف صفوف اّ
برداءة ص ّحتهم ألصحاب عملهم واملرشفني عليهم” ،خوفاً
من فقدان وظيفتهم 17.وعقب التداعيات االقتصادية
واالجتامعية التي برزت منذ ظهور جائحة فريوس كورونا
العمل
املستج ّد ،مل يعد بإمكان الدول الخليجية أقصاء اّ
الوافدين من قدرة الوصول املالمئة لألطر الص ّحية الوطنية.
فكام تشري زهرة بابار:

فيام تُعترب هذه اإلصالحات مش ّجعة وت ّم اعتبارها تاريخية
حتّى يف “تفكيك” نظام الكفالة ،يبقى غياب التطبيق طاغياً،
ويبقى اإلفالت من العقاب متفشّ ياً 13.ومشكلة عدم االمتثال
هي عموماً مشكلة متواجدة بني أصحاب العمل الذين ال
ينفّذون موجباتهم إزاء موظّفيهم .ويشكل غياب تطبيق
إجراءات الحامية القانونية واالجتامعية تحدياً كبريا ً يعانيه
العمل الوافدون يف أرجاء منطقة الخليج 14.فالحامية
اّ
القانونية ال تؤ ّمن تلقائياً التطبيق .بالتايل ،اآلليات التي
تهدف إىل الحرص عىل االلتزام بأفضل املامرسات الدولية،
مع الحرص أيضاً أن تكون إصالحات الترشيعات والسياسات
منطقية يف السياقات الفريدة لكل دولة من الدول الخليجية،
أمر رضوري .ويعترب افتتاح مكتب مرشوع منظمة العمل
الدولية يف قطر يف أبريل  ،2018وهو املكتب األ ّول يف منطقة
الخليج ،خطوة ملموسة بارزة س ّهلت هذه الجهود.

مل تبذل الدول املستضيفة يف مجلس التعاون الخليجي
للعمل الوافدين
جهدا ً كبريا ً إلدراج الحاجات الصحية اّ
يف أطر السياسات الصحية الوطنية [وهذا أمر رضوري]
عندما تض ّم الدول عددا ً كبريا ً من املهاجرين ،مثلام هو
الحال يف دول مجلس التعاون الخليجي ...فام من التزام
إجاميل لدى الهيئات الحكومية والدولية يلزمها ببعض
18
النتائج الص ّحية للمهاجرين.

تعزيز تطبيق اإلجراءات ملعالجة ثقافة
إفالت صاحب العمل من العقاب

ومع ذلك ،قليلة هي اتفاقيات العمل الثنائية املوقّعة بني
الدول ِ
املرسلة واملستقبِلة التي تضم أحكام حامية اجتامعية،
مام يسمح لوكاالت التوظيف وأصحاب العمل بانتهاك حقوق
العمل الوافدين .مثالً ،مل تض ّم االتفاقية امل ُربمة يف العام
اّ
 2013بني اململكة العربية السعودية والفلبني بشأن توظيف
املستخدمني يف املنازل وال االتفاقية امل ُربمة يف العام 2008
العمل الرسيالنكيني يف
بني قطر ورسيالنكا بشأن توظيف اّ
للعمل الوافدين تكون يف
قطر أحكا َم حامية اجتامعية مالمئة اّ
متناولهم 15.عالوة عىل ذلك ،سلّطت جائحة فريوس كورونا
املستج ّد الضوء عىل املعاناة الشديدة التفاوت التي س ّببها
للعمل الوافدين ،وال سيام نظرا ً إىل ظروف
الفريوس املميت اّ
16
العمل والعيش املكت ّظ التي سمحت للفريوس باالنتشار.
العمل الوافدون
بيد أ ّن أوجه الضعف الكامنة التي يعيشها اّ
تتخطّى مسألة الجائحة .فنظرا ً إىل السياسات الص ّحية
العمل الوافدين كافة الخضو َع
الصارمة التي ت َفرض عىل اّ
لفحوصات ص ّحية قبل حصولهم عىل تأشرية والقدرة عىل

بالتايل ينبغي أن تأخذ آليات التطبيق بعني االعتبار ظروف
للعمل الوافدين يف الخليج ،وال سيام
العيش والعمل كلَيهام اّ
العمل الوافدين ذوي املهارات املتدنية غالباً
أ ّن مكان سكن اّ
ما يؤ ّمنه أصحاب العمل.
ويشكّل انخراط املنظّامت الدولية عىل غرار منظّمة العمل
الدولية والدور الذي أ ّدته يف قطر عامالً حاسامً للغاية يف
الحرص عىل أن تتامىش الترشيعات واملامرسات املحلّية مع
املعايري الدولية .بيد أ ّن اتّفاقات العمل الثنائية التي تعالج
إجراءات الحامية االجتامعية هي أيضاً قناة مه ّمة يستطيع
العمل الوافدون من خاللها املطالبة بحقوقهم االجتامعية
اّ
واالقتصادية والص ّحية بفعالية أكرب .فمن خالل ات ّفاقيات عمل
للعمل الوافدين،
ثنائية أمنت ،ميكن طرح منافع بأمد أطول اّ
عىل غرار اإلغاثة للمصاعب االقتصادية املفاجئة (أي البطالة)
وتعويضات نهاية الخدمة .ومع أنّه قد ال يكون للدول ِ
املرسلة
حاف ٌز لوضع سياسات كهذه ،ينبغي عىل مجموعات املنارصة
مثل النقابات يف الدول ِ
املرسلة أن تعطي مسألة الحامية
للعمل الوافدين األولوية وأن تضغط عىل الدول
االجتامعية اّ
ِ
املرسلة للحرص عىل أن يستفيد مواطنوها من هذه املعايري
الدولية األساسية يف األمن االجتامعي واالقتصادي .ويكتسب
للعمل الوافدين ذوي املهارات
هذا األمر أه ّمية شديدة اّ
تتأت من التهميش
املتدنّية ،الذين يواجهون نقاط ضعف أكرب ىّ
يف الدول املست ِقبلة باعتبارهم غري مواطنني ومن الصعوبات
االقتصادية واالجتامعية.

للعمل الوافدين يف الخليج وليس الحامية القانونية فحسب
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للعمل الوافدين فضالً
التنشئة االجتامعية إلصالحات قطاع
ملعالجة الصور النمطية السلبية اّ
عن أوجه عدم املساواة الهيكلية التي يواجهونها بسبب
العمل :الفرصة سانحة يف عرص ما بعد
التطبيق التمييزي لربامج الحامية االجتامعية .فمن دون
فريوس كورونا املستج ّد
تغيريات تستهدف املجتمع ،عىل غرار تعزيز االحرتام لحكم
بيد أ ّن آليات التطبيق وات ّفاقيات العمل الثنائية ليست كافية القانون والتعاطف مع اآلخرين عىل املستوى العائيل ،ستبقى
بح ّد ذاتها ،بل تربز الحاجة إىل تنشئة اجتامعية لإلصالحات احتامالت إحالل تغيري ٍ
مجد وطويل األمد حيال الحامية
24
للعمل الوافدين محدودة.
تستهدف الصلة الثالثية الجهات لنظام الكفالة الخليجي االجتامعية اّ
املعروف ،أي العامل األجنبي وصاحب العمل والدولة .ففي
ّ
غياب الحركات االجتامعية املح َّددة السياق التي تعمل تجييش ّ
أقل للمشاعر واطالع أفضل:
للعمل الوافدين ،ينبغي الحاجة إىل مراقبة وتقييم أكرث متثيالً
للوصول إىل الحامية االجتامعية اّ
أن تجري التنشئة هذه عرب وسائل بديلة تشمل ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،الحرص عىل متثيل العامل يف إجراءات إصالح إ ّن اآلليات التي تق ّيم تلقائياً األثر الذي يخلّفه إصالح
العمل الوافدين يف الخليج قليلةٌ .عوضاً عن
السياسات ويف آليات املراقبة والتقييم .ويف أبريل  ،2019السياسات عىل اّ
أصدرت قطر مرسوماً يسمح بتأسيس لجانٍ مشرتكة يختار ذلك ،تتغاىض العناوين والتقارير املجيّشة للمشاعر التي
العمل يف الرشكات التي تستخدم  30موظفاً أو أكرث متيل إىل الخروج باستنتاجات بناء عىل مقابالت قصصية
مبوجبها اّ
ممثّليهم بنفسهم من أجل مناقشة قضايا مكان العمل مع عىل ح ّد سواء عن املشاكل الهيكلية األعمق واالت ّجاهات
اإلدارة 19.ويف يونيو  ،2021أقامت رشكة “مواصالت” ،املز ّود اإليجابية التي ال تُعترب جديرة بالنرش مع أنّه يجدر بها أن
األكرب لخدمات النقل العام يف قطر ،أ ّول انتخابات إلنشاء تكون كذلك .وسيحرص تأسيس أدوات مراقبة وتقييم محلّية،
العمل واإلدارة 20.وما زال عىل غرار مؤشرّ رفاه العاملة الوافدة الذي أطلقه معهد
لجنة مشرتكة لدعم الحوار بني اّ
من غري املعروف إن كانت هذه اللجان املشرتكة ستؤث ّر فعالً البحوث االقتصادية واالجتامعية املسحية بجامعة قطر ،عىل
يف إصالح السياسات أو إن كانت ستمنح فرصة ملناقشة أثر نيل بحوث ذات نوعية أعىل ومح ّددة السياق حول إصالح
ويحسن هذا بدوره املعرفة حيال ما الذي
العمل الوافدين يف مكان العمل .سياسات العمل.
اإلصالحات الترشيعية بشأن اّ
ّ
لك ّن هذه الجهود مهمة إلنشاء بيئة مؤاتية لالنخراط يف حوار ينفع والذي ال ينفع يف الحاالت املحد ّدة السياق يف أرجاء
العمل الخليج العريب ،مام يفيض إىل بحوث ّ
أدق تؤ ّمن معلومات
اجتامعي حيال السياسات التي تؤث ّر تأثريا ً مبارشا ً يف اّ
الوافدين .وميكنها أن تساهم أيضاً يف “الح ّد من التوتّرات بني أفضل للتوصيات بشأن السياسات التي تعود بالنفع عىل
21
العمل الوافدين والدولة.
املواطنني وغري املواطنني وتعزيز التالحم االجتامعي”.
اّ
ولكن تطرح هذه التنشئة االجتامعية إلصالحات قطاع العمل
تح ّدياً صعباً يرتبط بالعقد االجتامعي الضمني بني املواطنني
الخليجيني ودولهم .فكام يفسرّ مصطفى قادري ،يضع هذا
التح ّدي الدولة يف موقف يرغمها عىل املوازنة بني “الحاجة
إىل املحافظة عىل عقد اجتامعي يرتكز عىل عدم توازن يف
يصب يف مصلحة أصحاب العمل والرشكات،
عالقات العمل ّ
وهم بأكرثيتهم الشديدة من املواطنني ،من جهة وموجباتها
الدولية باحرتام النواحي الجوهرية لحقوق اإلنسان والعمل
حساسة بشكل متزايد
والحاجة إىل االستجابة لسوق عاملية ّ
22
ألوجه حامية الحقوق من جهة أخرى” .وفيام يركّز نقاش
قادري عىل اإلمارات العربية املتّحدة تنطبق مالحظاته عىل
دول مجلس التعاون الخليجي الباقية ،حيث يرسي عقد
اجتامعي مشابه بني الدولة واملواطن ،وهو عقد “يَعد فعلياً
املواطن مبورد حارض من العائدات وتحكّم كبري باليد العاملة
23
األجنبية مقابل ح ّريات اجتامعية وسياسية محدودة”.
ومتنح جائحة فريوس كورونا املستج ّد فرصة ال مثيل لها
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ويش ّدد عبدوالي ديوب وآخرون أنّه بدون مؤشرّ ات
صالحة ،من الصعب تقدير أثر اإلصالحات الترشيعية
العمل الفعلية” 25.ويناقشون مثل املامرسة
عىل “حياة اّ
التي تقيض مبصادرة جوازات السفر يف قطر ،إذ يحتفظ
أصحاب العمل والكفيل بجوازات سفر موظفيهم ،وهذا
26
مخالف للقانون بحسب القانون رقم ( 21سنة .)2015
ففي استطالع أجراه معهد البحوث االقتصادية واالجتامعية
العمل الوافدين
املسحية يف العام  ،2014قال أكرث من ثلث اّ
الذين شملهم االستطالع إنّهم سلّموا جواز سفرهم طوعاً
لصاحب العمل ليك يحتفظ به ،ألنّهم خافوا عىل أمان
جوازات سفرهم يف مخيامت العمل حيث يقيمون .نتيجة
لذلك ،كام يشري ديوب وآخرون“ ،ال يكمن الحل ملصادرة
العمل عىل حقوقهم أو إرغام
جوازات السفر يف إطالع اّ
أصحاب العمل عىل عدم االحتفاظ بجوازات السفر ض ّد
مشيئة العامل فحسب ،بل أيضاً عرب تحسني أمن مكان
إقامتهم” 27.وال يبينّ هذا املثل أه ّمية الحرص عىل اعتامد

آليات مراقبة وتقييم مالمئة ،عىل غرار مؤشرّ رفاه العاملة
العمل الوافدون
الوافدة ،فحسب ،بل أه ّمية أن ينال اّ
بشكل دائم الفرصة للحصول عىل تفسري لتفاصيل وضعهم.
العمل الوافدين يف آليات
فمن دون هذه اآلراء املهمة من اّ
كهذه ،ستبقى إصالحات السياسات خاطئة.

الخامتة
لقد ب ّينت جائحة فريوس كورونا املستج ّد بوضوح جيل ومؤمل
أ ّن وضع سكّان العامل البالغ عددهم  7,8مليار نسمة ليس
متشابهاً .ففيام الفريوس ال يف ّرق بني شخص وآخر وأث ّر يف
وكل من يقع بني هاتني الطبقتَني ،ب ّينت
األثرياء والفقراء ّ
العمل
ظروف العمل والعيش الصعبة الكامنة التي يقاسيها اّ
الوافدون يف الخليج بوضوح متزايد أنّهم يعانون بشكل
متفاوت .وظروف العمل واإلقامة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً
بقوانني العمل وسياساته يف الخليج .فالصلة بني العامل
األجنبي وصاحب العمل والدولة هي تلك التي تحافظ
يصب بشكل شديد يف مصالح
عىل نظام الكفالة الذي
ّ
أصحاب العمل عىل حساب الحقوق االجتامعية واالقتصادية
واإلنسانية للموظّفني .ومع استمرار الدول مبواجهة التحديات
الجيوسياسية واالقتصادية وتحديات سياسات الص ّحة العامة،
يشكّل عرص ما بعد فريوس كورونا املستج ّد فرصة مؤاتية
جدا ً ملعالجة الطرق التي تحرص عىل تأمني حامية اجتامعية
طويلة األمد التي ستساعد الدول الخليجية عىل التح ّول إىل
اقتصادات مستدامة مرتكزة عىل املعرفة .بيد أنّه ال ميكنها
تحقيق أثر ٍ
مجد من دون آليات تطبيق فعالة عىل املستوى
املحليّ ويف ات ّفاقات العمل الثنائية والتنشئة االجتامعية
لإلصالحات ضمن املجتمع وأدوات مراقبة وتقييم مح ّددة
العمل املعقّدة.
السياق متثّل تجارب اّ
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية
والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن
املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ
تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات
السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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